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 األمم املتحدة، نبيل العربي، لدىكلمة املندوب املصري الدائم 

 أمام جملس األمن يطالب فيها بتأمين حماية دولية للفلسطينيين

  1يف األراضي احملتلة وبتفكيك املستوطنات اإلسرائيلية هناك
 

  28/2/1994 ،نيويورك
  
  

 ماألمم املتحـــدة أمـــا ويف الكلمـــة التـــي ألقاهـــا الســـفير نبيـــل العربـــي منـــدوب مصـــر الـــدائم يف  
املاضـــية، أكـــدت مصـــر أن حكومـــة إســـرائيل، بوصـــفها ســـلطة االحـــتالل، قبـــل جملـــس األمـــن يف الليلـــة 

مســـئولة مســـئولية كاملـــة عـــن حمايـــة أمـــن الفلســـطينيين يف األراضـــي احملتلـــة، وذلـــك طبعـــاً التفاقيـــة 
  .1949جنيف الرابعة لعام 

أصـــبح أمـــراً أكثـــر احلاحـــاً يف ضـــوء رد فعـــل وأشـــار البيـــان اىل أن موضـــوع احلمايـــة الدوليـــة   
ســلطات األمــن اإلســرائيلية الرســمية التــي أودت بحيــاة عشــرات الفلســطينيين بــدالً مــن حمــايتهم مــن 
التعرض ملزيد من حوادث االعتداء، واتخاذ اخلطوات الكفيلة بنزع سـالح املسـتوطنين وضـمان عـدم 

. ير األمـن للفلسـطينيين ولـيس إلسـرائيل وحـدهاودعـا بيـان مصـر اىل تـوف. قيامهم باعتداءات مماثلة
البت مصر باعتبارها رئيسة اجملموعة العربية جملـس األمـن وبالـذات أمريكـا وروسـيا اىل تأكيـد طو

  .ها والتوقيف عن بناء مستوطنات جديدةكيكفطنات وتعدم شرعية املستو

افــة األطــراف املهتمـــة بتحقيــق الســـالم يف الشــرق األوســـط أال كوقــال البيــان أنـــه يجــب علـــى   
تسمح لقلـة متطرفـة أن تملـي إرادتهـا علـى األغلبيـة السـاحقة املتطلعـة اىل إنهـاء حالـة العـداء، ووقـف 

إسرائيلي حـول تنفيـذ إعـالن  ـودعا اىل ضرورة التعجيل بالتوصل اىل اتفاق فلسطيني .. سفك الدماء
  .سرائيلاملبادئ بين املنظمة وإ

وأشار السفير نبيل العربي اىل أن الرئيس مبارك أعـرب عـن بـالغ انزعاجـه وإدانتـه لألحـداث   
تــــابع تفاصــــيل احلــــادث أوالً بــــأول، كمــــا أن الــــرئيس مبــــارك طالــــب بضــــرورة اتخــــاذ يالبشــــعة وهــــو 

رفين االجــراءات الالزمــة للحيلولــة دون تكــرار مثــل هــذه املذبحــة مســتقبالً ومنــع املســتوطنين واملتطــ
  .من ترويع الفلسطينيين

 15هداء واعتبـار ألسـر الضـحايا والشـوطالبت مصر الدول العربية بتقـديم كافـة املسـاعدات   
  .من كل عام يوماً لتخليد ذكرى شهداء احلرم اإلبراهيمي" يوم وقوع املذبحة"رمضان 
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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